
 

 

 

                                                                                           MK/A/2021/17666-03/ I /GAB 

                                                                                           Košice, 27.09.2021 

                                                                                            

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 
Verejná vyhláška 

 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako 

vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  

takto  

 

                                                       rozhodlo: 

 

  Podľa § 39 a § 39a  stavebného zákona v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

vydáva  

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

s názvom „Rodinný dvojdom, ul. Prúdová, Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 

3389 a 3390/3 v katastrálnom území Brody tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese 

umiestnenia stavby, ktorý tvorí  neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa:  

 

Vasiľ Jančij, bytom Na doline 470/34, Košice. 

 

Popis stavby: 

 

 Predmetom územného rozhodnutia  je umiestnenie novostavby rodinného domu s dvoma 

bytovými jednotkami. Celková dĺžka objektu je 23,45 m a šírka 9,25m. Ide o dvojpodlažný 

objekt s obytným podkrovím. Na 1. NP je riešené technické podlažie, na 2. NP a v podkroví 

sú riešené dva trojizbové byty so samostatnými vstupmi. Novostavba bude napojená novými 

prípojkami na inžinierske siete, podrobnejšie podľa  predloženej a stavebným úradom 

overenej projektovej dokumentácie. 

       

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto  podmienky: 

 

1. Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii osadenia – situačnom výkrese, ktorý 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a to: 

       Odstupy stavby od hraníc susedných: 
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 stavieb 

            na parcele číslo 3391/1  (t.j.  západnej strany) – 7,0 m 

    pozemkov 

          od  parcely číslo 3388/1 (t.j. severovýchodnej strany) – 0,6 m 

          od parcely číslo 3390/1 (t.j. severnej strany) – 2,0 m   

          od parcely číslo 3390/2  (t.j. južnej strany) – 2,0 m  

            od parcely číslo 3390/4 (t.j. západnej strany) – 3,0 m 

2. Stavba bude umiestnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Projektantom stavby je oprávnená osoba 

Ing. Ľubomír Tkáč, bytom Jánošíkova 5, Prešov, č. osvedčenia 2764*A1.  

3. Predmetná stavba bude slúžiť na bytové účely t.j. rodinný dvojdom. 

4. Výška hrebeňa sedlovej strechy navrhovanej stavby bude na kóte + 10,860 od kóty 

+0,00, ktorá bude na úrovni prízemia (1.NP). Presvetlenie a odvetrávanie podkrovia 

bude strešnými oknami. 

5. Stavba rodinného domu sa napojí na inžinierske siete: elektrickú sieť, plynovod,  

kanalizáciu a vodovod. Zdrojom tepla bude plynový kondenzačný kotol. 

6. Pre jednotlivé prípojky inžinierskych sietí je potrebné spracovať projektovú 

dokumentáciu s následným odsúhlasením technického riešenia a bodov napojenia u 

jednotlivých správcov inžinierskych sietí. 

7. Prístup k stavebnému pozemku bude z existujúcej miestnej cesty parcelné číslo 3530/1  

v katastrálnom území Brody, ulica Prúdová, v súlade s rozhodnutím o povolení zriadenia 

vjazdu, vydaným príslušným cestným správnym orgánom pod č. MK/A/2021/17979 dňa 

09.08.2021. 

8. Stavebník vytvára 4 parkovacie miesta, ktoré sú umiestnené v exteriéri, na pozemku 

stavebníka.  

9. Navrhovateľ je povinný v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Košice, Pozemkový 

a lesný odbor  č. OU-KE-PLO-2021/026960-3-Jab zo dňa 12.07.2021 dodržať najmä 

tieto podmienky:  

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané 

toto stanovisko až do doby realizácie stavby. 

10. V projektovej dokumentácii stavby riešiť zatriedenie a spôsob nakladania so vzniknutým 

odpadom v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov a podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

11. V zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné   

prostredie, ochrana prírody a krajiny, č. OU-KE-OSZP3-2021/025313 zo dňa 

30.06.2021 je navrhovateľ povinný dodržať najmä tieto podmienky: 

        - V prípade kolízie stavby s jestvujúcimi drevinami a nevyhnutnosti ich výrubu, investor 

predloží najneskôr na stavebnom konaní právoplatné rozhodnutie mesta Košice (ako 

príslušného orgánu ochrany prírody) o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého 

porastu v zmysle § 47 ods. 3 v spojení s § 47 ods. 4 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z.. 

       - Výrub kolíznych drevín a odstránenie krovitého porastu sa uskutoční až po 

nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. 

12. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce  podzemné inžinierske siete a ich ochranné 

pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov týchto sietí. 

13. Navrhovateľ je povinný  zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných 

vedení u ich správcov  ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie. 
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14. Pri projektovaní stavby a jej súbehu a krížení s inými inžinierskymi sieťami dodržať 

platné normy, právne a bezpečnostné predpisy. 

15. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie riešiť odvádzanie zrážkových vôd 

zo stavby zachytávaním na pozemku navrhovateľov (zberná nádrž, jazierka...). Pred 

podaním žiadosti o stavebné povolenie  požiada stavebník o vyjadrenie Mesto Košice, 

ref. životného prostredia a energetiky, štátnu vodnú správu, k stavbe rodinného domu 

a odvádzaniu zrážkových vôd zo stavby (§63 zákona č. 364/2004 o vodách v znení 

neskorších predpisov). 

16. V prípade, ak v objekte bude umiestnený nový malý zdroj znečistenia ovzdušia, 

predložiť príslušnú projektovú dokumentáciu na obec t.j. mesto Košice, ref. životného 

prostredia a energetiky, ktorá je príslušná vydať súhlas na povolenie stavieb malých 

zdrojov znečistenia ovzdušia podľa §17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. 

o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov. 

17. Nové budovy je potrebné stavebnotechnicky navrhnúť tak, aby spĺňali minimálnou 

požiadavku pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0, v zmysle 

Vyhlášky č. 364/201 Z.z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

18. V štádiu projektovej prípravy je navrhovateľ povinný zohľadniť oprávnené  

pripomienky vyjadrení, súhlasov, stanovísk a  rozhodnutí dotknutých orgánov. 

19. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou podľa 

zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov.  

20. Pri spracovaní projektovej dokumentácie je projektant povinný uplatniť vyhlášku 

532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

21. K žiadosti o vydanie  stavebného  povolenia stavebník je povinný predložiť doklady a 

projektovú  dokumentáciu stavby v súlade s § 58 stavebného zákona a § 8 a 9 vyhlášky  

MŽP  SR  č. 453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

   

  Námietke účastníka konania Marta Rusinková, bytom Prúdová 4, Košice zo dňa  

23.08.2021 vo veci dodržania zákonom stanovených odstupových vzdialeností medzi 

rodinnými domami sa vyhovuje. 

     Ostatní účastníci konania nevzniesli námietky proti navrhovanému umiestneniu stavby. 

 

V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre 

právnych nástupcov jeho navrhovateľa  a ostatných účastníkov územného konania. 

 

  Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona dva  roky odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť,  pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť 

o vydanie stavebného  povolenia. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/555/
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Toto územné rozhodnutie je podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznámené 

verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a webovom 

sídle www.kosice.sk po dobu 15 dní. Posledný deň je tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

Odôvodnenie 

 

 

Navrhovateľ Vasiľ Jančij, bytom Na doline 470/34, Košice, zastúpený Matúšom 

Ruščákom, bytom Ďurďošík 117, podal dňa  16.07.2021  návrh na vydanie rozhodnutia o 

umiestnení stavby „Rodinný dvojdom, ul. Prúdová, Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné 

čísla 3389 a 3390/3 v katastrálnom území Brody. Dňom podania návrhu na vydanie 

územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby bolo začaté územné konanie. 

 

  Súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu vydal Okresný úrad Košice, 

Pozemkový a lesný odbor  dňa 12.07.2021 pod  číslom OU-KE-PLO-2021/026960-3-Jab o 

výmere 318 m2. 

  

Správny poplatok bol navrhovateľom dňa 16.07.2021 zaplatený vo výške 40,-€ 

(slovom štyridsať eur), podľa pol. 59 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je 

súčasťou zákona č 145/1995 Z.z.o správnych poplatkoch, v znení  neskorších predpisov.  

 

  Pozemky KN-C parcelné čísla 3389 a 3390/3 v katastrálnom území Brody sú vo 

vlastníctve navrhovateľa podľa listu vlastníctva č. 11840, vydaného Okresným úradom 

Košice,  katastrálny odbor, dňa 29.07.2021.   

 

  Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby na pozemku KN-C parcelné číslo 3389 

v katastrálnom území Brody, bolo vydané mestom Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto,  

pod č. MK/A/2021/16397- 04/ I /JAN   dňa 09.08.2021, právoplatné dňa 12.08.2021. 

 

  Stavebný úrad, pracovisko Košice - Staré Mesto, v zmysle § 36 stavebného zákona 

oznámil verejnou vyhláškou  dňa  10.08.2021 začatie územného konania všetkým známym 

účastníkom konania  a dotknutým orgánom a od ústneho pojednávania upustil, nakoľko pre 

územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť 

návrh na územné rozhodnutie a stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia  

oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené námietky. 

 

Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu a na webovom sídle  

www.kosice.sk vyvesená dňa 11.08.2021 a zvesená dňa 26.08.2021 a informatívne na 

mestskej časti Košice -  Džungľa  vyvesená dňa 12.08.2021 a zvesená  dňa 26.08.2021.  

 

Zároveň stavebný úrad v súlade s § 142h písm. b) stavebného zákona upovedomil 

účastníkov konania, že bola v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID 

– 19 predĺžená lehota na vydanie rozhodnutia. 

 

http://www.kosice.sk/
http://www.kosice.sk/
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  V zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení 

líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým 

počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere 

a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom 

územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania 

verejnou vyhláškou aj v  prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt  nie sú známi. 

 

Na konanie boli prizvaní účastníci konania v zmysle § 34 stavebného zákona. 

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky 

a pripomienky môžu uplatniť najneskôr v určenej lehote, inak k nim nebude prihliadnuté.  

 

  V určenej lehote účastníčka konania Marta Rusinková, bytom Prúdová 4, Košice 

podala námietky k realizácii predmetnej stavby a to: „Žiadam, aby boli dodržané zákonom 

stanovené vzdialenosti novostavby suseda od nášho pozemku, plotu a domu. Pripomínam 

hlavne: vzdialenosť stavby od nášho pozemku, vzdialenosť stavby od nášho domu a výšku 

stavby z dôvodu osvetlenia obytných priestorov. Tiež chceme, aby daná novostavba 

nenarušila a neobmedzila naše každodenné aktivity súvisiace s parkovaním, prístupnosťou 

k nášmu pozemku.  

Ďalej chcem pripomenúť, aby novostavba v žiadnom prípade neohrozila, nepoškodila, 

nenarušila náš dom, plot alebo pozemok dôsledkom otrasov, výkopov, veľkých 

mechanizmov a iných stavebných prác, ktoré budú vykonávané na stavbe rod. domu resp. iné 

s tým súvisiace aktivity nášho suseda. Ak by došlo k ohrozeniu, narušeniu alebo poškodeniu, 

budeme žiadať finančné odškodnenie resp. náhradu vzniknutých škôd od stavebníka.“ 

 

Stavebný úrad uvádza k podaným námietkam a pripomienkam nasledovné: 

 

Navrhované umiestnenie budovy na bývanie je v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 

532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška“).  

 

 V zmysle § 6 ods. 3 vyhlášky platí, ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný 

priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov 

od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. 

 V zmysle § 6 ods. 4 vyhlášky možno v stiesnených územných podmienkach vzdialenosť 

medzi rodinnými domami znížiť až na 4 metre, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú 

okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialenosti od 

spoločných hraníc pozemkov 2 m. 

 V zmysle § 6 ods. 5 vyhlášky iné riešenia vzdialenosti rodinných domov ako sú 

ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní 

preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa 

územného plánu zóny. 

V zmysle  § 6 ods. 1 vyhlášky vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky 

urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany 

povrchových  a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, 

požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a zachovanie pohody bývania.  
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  V zmysle vyššie uvedených ustanovení vyhlášky pre vzdialenosť medzi navrhovanou 

novostavbou a susedným rodinným domom na parcele č. 3391/1 v k.ú. Brody (p. Rusinková)  

sú dodržané odstupové vzdialenosti v zmysle § 6 ods. 3 vyhlášky, t.j. 7,0 m medzi rodinnými 

domami a 3,0 m od hranice pozemkov parcelné č. 3390/3 (stavebníci) a 3390/4 v k.ú. Brody 

(p. Fogmeg).  

  Súčasťou projektovej dokumentácie stavby je aj projekt požiarnej ochrany 

vypracovaný špecialistom požiarnej ochrany Ing. Marošom Červeňákom, reg.č.48/2017, 

z ktorého vyplýva, že navrhovaná stavba spĺňa požiadavky požiarnej bezpečnosti ako aj 

požiadavky z hľadiska odstupových vzdialeností.  

  Nakoľko sú dodržané odstupové vzdialenosti v zmysle vyššie citovanej vyhlášky 

a v protiľahlých stenách rodinných domov sa nenachádzajú okná obytných miestností, nie je 

opodstatnené ďalšie vyhodnocovanie presvetlenia obytných miestností.  

  K obavám z narušenia a obmedzenia každodenných aktivít stavebný úrad uvádza, že 

predmetná stavba sa umiestňuje na pozemkoch navrhovateľa (p. Vasiľ Jančij) parcelné čísla 

3390/3 a 3389 v k.ú. Brody, ktorý sú v jeho vlastníctve. Nie je dôvodné, aby navrhovateľ 

vstupoval, parkoval resp. inak obmedzoval práva vlastníkov susedných a iných pozemkov.  

Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie stavby a jej dopravného 

a energetického napojenia na siete verejného vybavenia územia. Po vydaní územného 

rozhodnutia nasleduje stavebné konanie, predmetom ktorého sú aj stavebné práce týkajúce 

sa predmetnej novostavby. Stavebný úrad v stavebných povoleniach zaväzuje stavebníka, 

aby dbal na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škody na 

cudzích nehnuteľnostiach  a majetku.  

 

  Na základe vyššie uvedeného tunajší stavebný úrad podaným námietkam a 

pripomienkam vyhovel. 

 

  Pre územie, v ktorom sa nachádza pozemok dotknutý umiestňovanou  stavbou,  je 

spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia. Predmetná stavba sa nachádza na 

plochách zástavby rodinnými domami. Navrhované  umiestnenie predmetnej stavby je v 

súlade s ÚPN HSA Košice. 

 

K návrhu pre vydanie územného rozhodnutia boli primerane k povahe a rozsahu 

stavby doložené potrebné doklady v súlade s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 

 K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia, doklady  a vyjadrenia 

dotknutých orgánov:    

- list vlastníctva č. 11840 zo dňa 29.07.2021 

- kópia z katastrálnej mapy č. K1-2021/1808 zo dňa 10.06.2021 

- splnomocnenie zo dňa 10.06.2021 

- rozhodnutie o povolení odstránenia pôvodného rodinného domu vydané Mestom Košice, 

pracoviskom Košice – Staré Mesto č. MK/A/2021/16397-04/I/JAN dňa 09.08.2021 

- stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, č. ORHZ-KE4-833-003/2021 

zo dňa 24.06.2021 

- stanovisko Okresného úradu Košice, pozemkový a lesný odbor, č. OU-KE-PLO-

2021/026960-3-Jab zo dňa 12.07.2021 
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- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana 

prírody a krajiny, č. OU-KE-OSZP3-2021/025313  zo dňa 30.06.2021 

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové 

hospodárstvo, č. OU-KE-OSZP3-2021/025462/NIK zo dňa 21.07.2021 

- rozhodnutie Mesta Košice o povolení zriadenia vjazdu, č. MK/A/2021/17979 zo dňa 

09.08.2021 

- vyjadrenie Mesta Košice, referátu ŽP a energetiky, č. MK/A/2021/18482 zo dňa 

02.09.2021 

- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 6612117601 zo dňa 11.06.2021 

 - vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice, č. 10394/2021/ zo dňa 11.06.2021 

- vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice, č. 10992/2021 zo dňa 22.06.2021 

- vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., závod Košice, č. 

56189/2021/Ko zo dňa 16.06.2021 

- vyjadrenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., závod Košice, č. 

67419/2021/Za zo dňa 08.07.2021 

- vyjadrenie TEKO, a.s., č. TEKO/2021/015592 zo dňa 14.06.2021. 

 

  Oprávnené požiadavky pre spracovanie projektovej dokumentácie, vyplývajúce 

z písomných vyjadrení dotknutých orgánov ako aj stanovísk správcov verejných rozvodov 

inžinierskych sietí, stavebný úrad zosúladil a zakomponoval do podmienok, uvedených vo 

výrokovej časti rozhodnutia. Požiadavky, ktoré sa týkali samotného uskutočňovania stavby, 

resp. jej budúceho užívania, budú predmetom prerokovania a vyhodnotenia v nasledujúcich 

konaniach. 

 

Stavebný úrad v rámci územného konania preskúmal predložený návrh a predloženú 

dokumentáciu pre územné konanie a posúdil, že umiestnenie navrhovanej stavby je v súlade 

so  všeobecnými požiadavkami na výstavbu obsiahnutými najmä § 47 stavebného zákona 

ako aj s vyjadreniami dotknutých  orgánov podľa povahy veci. 

 

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, posúdilo  návrh na umiestnenie 

stavby podľa § 37 stavebného  zákona, v spojení s § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistilo, že jej umiestnenie  zodpovedá 

hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné 

záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy 

účastníkov konania nad prípustnú mieru. Vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani 

protichodné, ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.   

   

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

  Toto územné rozhodnutie je podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou 

vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a webovom sídle 

www.kosice.sk po dobu 15 dní. Posledný deň je tejto lehoty je dňom doručenia. 
 

 

 

http://www.kosice.sk/
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Poučenie 

 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s § 53 a § 54 zákona   

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote l5 dní odo dňa 

oznámenia rozhodnutia na stavebný úrad mesta Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, 

Hviezdoslavova 7, Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 

  

                          

                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                              Ing. Iveta Kramárová 

                                                                                            poverená zastupovaním 

                                                                                  vedúceho oddelenia stavebného úradu 

 

                                                                                                 

Doručí sa 

1. Navrhovateľ: Vasiľ Jančij, Na doline 470/34, 040 14 Košice 

      + odsúhlasený návrh umiestnenia stavby 

2. Splnomocnenec: Matúš Ruščák, Ďurďošík 117, 044 45 Bidovce 

3.  Ostatní účastníci konania  (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktorí 

majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto 

pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté)  

 

Na vedomie 

1. Mestská časť Košice – Džungľa, Člnkova 27, 040 01 Košice + informatívna verejná 

vyhláška 

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice 

3. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, 041 26 Košice 

4. OR Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, 040 01 Košice 

5. Mesto Košice, ref. špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, 

Tr. SNP 48/A, Košice 

6. Mesto Košice, ref. životného prostredia a energetiky, Tr. SNP 48/A, Košice 

7. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 

8.  Východoslovenská distribučná a.s. Košice, Mlynská 31, Košice 

9. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 

10.  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice  

 
 Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú 

zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch 

prevádzkovateľa. 

http://www.kosice.sk/
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